
Side	1	af	7	
	

Referat fra FORSA generalforsamling 2016 

Jonas K. Ørnbøll godkendes som ordstyrer. Stella Mia Sieling-Monas godkendes som 

referent.  

Per Westersø åbner med en bestyrelsesberetning for det forgangne år, og ser desuden 

tilbage på perioden som formand for FORSA. Per udtrykker tilfredshed særligt med den 

organisatoriske og driftsmæssige struktur som FORSA igennem de seneste år har 

oparbejdet. Per fortæller om den nye kommunikationsstrategi som den nuværende 

bestyrelse har udformet, og gør samtidig status over både individuelle og 

institutionsmedlemskaber.  

Af centrale aktiviteter fremhæver Per dels FORSA’s bestyrelsesmøder, der ofte har form af 

12-12 møder, samt aktiviteterne i ph.d.-netværket, de forskellige arbejdsgrupper i 

bestyrelsen (årsmødegruppe, kommunikation, web, mv.), hertil engagementet i Stop 

Fattigdom Netværket ved Folkemødet, samt planlægningen af konferencer, årsmøde og 

generalforsamling. Per giver desuden en status på arbejdet med NSWR samt i Forum of 
Presidents.  

Susanne Hornbæk fortæller om FORSA Information, at formatet er ændret til at 

opsummerende nyhedsbrev over aktiviteter, notater, forventninger og annoncering af 

aktiviteter. Dertil en løbende kalender over FORSA-året. Vi er gået væk fra deciderede 

artikler, og lægger i stedet vægt på nyhedsbrevsformatet. Da Susanne ikke stiller op til 

genvalg for bestyrelsen i den kommende periode, er redaktørposten åben - og der er plads 
til at arbejde videre med formatet for FORSA Information.  

Stella Mia Sieling-Monas fortæller om ph.d. netværket og beretter at der pt. er godt 35 

studerende tilknyttet. De primære aktiviteter består pt. af informationsdeling på tværs af 

netværket og annoncering af nye resultater og publikationer. Stella foreslår at der i det 

kommende år samles op på ønsket om at arrangere et gå-hjem-møde på børn/unge 

området for ph.d. ‘er på feltet, som kan få en relevant scene til at præsentere deres 
forskningsresultater. 

Jonas K. Ørnbøll beretter fra deltagelsen i folkemødet, under samarbejdet i Stop Fattigdom 

Netværket. Jonas fortæller også om vores interne snakke i bestyrelsen omkring med hvilken 
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form og formål vi deltager og fortæller at der løbende er plads og grund til at tage denne 

snak i bestyrelsen. 

Jacob Christensen fortæller om www.forsa,dk, at der er foretaget et skifte, hvor vi har 

hjemtaget opgaven med at drive vores hjemmesiden, efter at samarbejder med Huset 

venture er ophørt. Der indstilles til at alle bidrager med relevant materiale og sender til 

Jacob, hver gang informationer skal annonceres. Det vil være oplagt for den kommende 

bestyrelse at arbejde med at knytte hjemmesiden og de sociale medier endnu tættere 

sammen end det pt. er tilfældet.  

Tove Rasmussen (VIA): Takker for et godt årsmøde og roser formen, med oplæg efterfulgt 

af debat og inddragelse af praksis/borgerperspektiverne. Tove foreslår at vi arbejder med 

en liste over alle de ph.d.-projekter der er tilknyttet netværket pt. og en oversigt der muliggør 

at man får overblik over de aktuelle projekter i netværket lige pt. Det kunne enten få plads i 

nyhedsbrevet eller på hjemmesiden.  

Lars Uggerhøj (AAU) spørger om man forestille sig at der blev lavet nogle interessegrupper 

under FORSA, der kunne mødes på tværs af organisationer med fælles faglige interesser 

og som kunne mødes til FORSA årsmøder, fx til en ”pre-konference” forud for det egentlige 
årsmøde. Det kunne enten være alene i dansk sammenhæng, eller i FORSA Norden.  

Søren Peter Olesen (AAU) siger i forlængelse af Lars’ forslag, at det nordiske samarbejde 

fylder relativt meget i FORSA sammenhænge – og spørger om det er muligt at overveje et 

mere europæisk udblik? Dertil peger Søren Peter på en stigende offentlig interesse for ph.d.-

forskning, som man også indenfor socialforskningen kunne overveje, om ikke FORSA kunne 

få en rolle i formidlingen af ph.d.-resultater til fx medierne. Søren Peter slutter af med at 

takke formanden for den store indsats igennem de foregående år, og med at glæde sig ved 

at FORSA som foreningen fortsat trives i bedste velgående. 

Bestyrelsens beretning godkendes af generalforsamlingen.  

Indkomne forslag 

Per gennemgår profil, kommunikationsstrategi, det nordiske samarbejde og publicering, 

centrale. aktiviteter, samt medlemsstrategi og måltal. 
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Kommunikation: Bestyrelsen foreslår at der arbejdes videre med den 

kommunikationsstrategi generalforsamlingen har vedtaget i 2015. Hjemmesiden 

www.forsa.dk kommunikerer alle FORSA aktiviteter bredt. FORSA Information udgives 

som minimum 4 gange årligt og sendes pr. mail til alle medlemmer. De sociale medier 

understøtter hjemmeside og nyhedsbreve. 

Nordisk samarbejde: Det nordiske samarbejde mellem de 5 FORSA organisationerne skal 

fortsat prioriteres igennem blandt andet følgende aktiviteter: 

• Forum of Presidents 

• Nordiske konferencer 

• Tidsskriftet: Nordic Social Work Research (NSWR) 

Bestyrelsen foreslår en fortsat prioritering af støtte og udsendelse af NSWR og Udenfor 

Nummer til alle individuelle medlemmer. 

Aktiviteter: Bestyrelsen foreslår følgende centrale aktiviteter i næste forenings-år: 

• 4-5 bestyrelsesmøder 

• 2-dages årsmøde (4. kvartal) 

• Folkemøde, Bornholm 

•  Deltagelse i Socialrådgiverdage 

• Udvikling af Ph.d. netværk 

• Aktualitetsforedrag i samarbejde med socialrådgiveruddannelsen (jf. Aarhus) 

 

Medlemmer: Bestyrelsen vil i den kommende periode fortsat prioritere at få flere 

medlemmer. 

Måltal for 2017: At fastholde 150 individuelle medlemmer og 20 institutionsmedlemmer 

Lis Montes de Oca spørger, hvilke aktiviteter man kunne ønske sig i FORSA, hvis alle 

ressourcer var tilgængelige og alle muligheder åbne? Lis foreslår eksempelvis muligheden 

for at arbejde videre med andre og nye netværk – eksempelvis i NGO-verdenen. Andre 

nævner muligheden for en geografisk ekspansion herhjemme og andre igen foreslår at man 

endnu engang gør sig bevidst om at udvide forståelsen af socialt arbejde til også at inkludere 

det pædagogiske felt. Søren Peter Olsen foreslår at man arbejder videre med at anskue 
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praksis som andet og mere end ”kun” socialrådgivere – en tilbagevendende udfordring, for 

FORSA.  

Gennemgang af regnskaber og budgetter 

Jonas gennemgår regnskabet for 2015 og Søren Peter Olesen kommenterer som kritisk 

revisor.  

 2015 2016 2017 

Indtægter:    

Personkontingenter 45.800 56.000 70.000 

Institutionskontingenter 59.100 70.000 80.000 

Andre indtægter 500 0 0 

Kontingenter I alt 105.400 126.000 150.000 

Overskud Årsmøde 2.845 10.000 5.000 

Indtægter i alt 108.245 136.000 155.000 

Udgifter:    

Rejser og befordring 17.680 15.000 15.000 

Interne mødeudgifter 16.743 25.000 25.000 

Nordisk samarbejde 5.000 5.000 5.000 

Folkemøde 2016 11.248 20.000 20.000 

Lokale Arrangementer 0 4.000 4.000 

Bestyrelsen i alt 50.671 69.000 69.000 
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Sekretariat 14.375 14.375 14.375 

Hjemmeside 11.295 15.000 15.000 

Forsa Information 8.750 7.125 7.125 

Porto og gebyrer 1.935 3.000 7.000 

Andre adm. udgifter 4.091 500 500 

Huset Venture i alt 40.446 40.000 44.000 

    

NSWR 29.806 20.000 30.000 

Udenfor Nummer 0 7.000 7.000 

Tidsskrifter i alt 29.806 27.000 37.000 

Udgifter i alt 120.923 136.000 150.000 

Resultat -12.678 0 5.000 

 

Søren Peter bemærker at regnskabet er gennemsigtigt og forbedret i forhold til tidligere år. 

Han efterspørger dog et mere detaljeret redskab til gennemgang af regnskabet, fremfor de 

nuværende kontoudtog. Søren Peter bemærker det naturlige i at en større del af udgifterne 

udgøres af bestyrelsens aktiviteter, hvilket må være forventeligt i en frivillig dreven forening, 
som afhænger af bestyrelsens arbejde.  

Tove Rasmussen bemærker at navnet på administrationsposten i 2017 skal ændres fra 
”Huset venture” til den nye administrator. 

Angående budgettet for 2017 foreslår bestyrelsen at kontingentet hæves, og vurderer at 

indtægterne følgeligt vil være 70.000 kr. for individuelle medlemmer og 80.000 kr. for 
institutionsmedlemmer. De øvrige poster for budget 2017 gennemgås ligeledes. 
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Der spørges dels ind til posterne omkring årsmødet og det foreslås at titlen ændres til 

”årsmøde eller lignende aktiviteter”. Der spørges desuden ind til definitionen af ”pensionist” 

i forhold til kontingent. Det bemærkes også at portopriserne stiger for 2017 – og der spørges 
ind til mulighederne for at løfte momsen (dette undersøges med revisor). 

Regnskab for 2015, budget for 2017 og kontingentstigning vedtages! 

Valg til bestyrelsesperioden 2016-2018  

Følgende bestyrelsesmedlemmer opstiller ikke igen: Per Westersø (formand), Susanne 
Hornbæk (redaktør), Anne W. Larsen, samt Søren Peter Olesen (kritisk revisor). 

Følgende er ikke på valg: Jonas K. Ørnbøll, Stella Mia Sieling-Monas, Vibeke Bak Nielsen 

Følgende (gen)opstiller: Jacob Christensen (tidligere webmaster), Lis Montes de Oca 

(AAU), Tina Harlev Nielsen (UC Syd), Anne Katrine Sjørslev Nielsen (CAFA), Anne Mette 
Carlslund (UCC) genopstiller som suppleant for en etårig periode.  

Vibeke Bak Nielsen (AAU) opstiller til formandsposten. 

Bestyrelsen består efter valget af: 

Vibeke Bak Nielsen som formand, Stella Mia Sieling-Monas som næstformand, Jonas K. 

Ørnbøll, Anne Katrine Sjørslev Nielsen, Anne Mette Carlslund, Jacob Christensen, Tina 

Harlev Nielsen som kasserer, Lis Klovning Hansen Montes De Oca. 

Durita Johansen indgår som studenterrepræsentant med observatørstatus. 

Per Westersø vælges som kritisk revisor. 

På vegne af bestyrelsen siger vi mange tak for et godt og konstruktivt årsmøde, samt en fin 

generalforsamling. En stor tak til indsatsen blandt de afgående bestyrelsesmedlemmer og 
et stort velkommen til de nye. 

Signeret af bestyrelsen den 20. november 2016 

 

Vibeke Bak Nielsen  Stella Mia Sieling-Monas 

Bestyrelsesformand  Bestyrelsesmedlem, næstformand 
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Jacob Christensen  Jonas Kierkegaard Ørnbøll 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

 

Lis Klovning Hansen Montes De Oca Tina Harlev Nielsen 

Bestyrelsesmedlem   Bestyrelsesmedlem, kasserer 

 

 

Anne-Mette Carlslund  Anne Katrine Sjørslev Nielsen 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem 

 

  

 


